
  

Karta realizacji przedmiotu w formie zdalnej – aneks do karty przedmiotu  

(uzupełnienie warunkowe, w związku z realizacją zajęć dydaktycznych w formie zdalnej, w 

zakresie szczegółowym definiowanym i realizowanym zgodnie z Zarządzeniem nr ROP0101-

101/20 Rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II)  

  

Nazwisko i imię pracownika:  Mariusz Sokołek   

Nazwa przedmiotu, rodzaj 
zajęć, liczba godzin  Rachunkowość podatkowa i ewidencje podatkowe  

(laboratorium) – sem letni 2019/2020,  wymiar 
godzinowy: 15 godz., 2 godz. Tydzień B  

Kierunek studiów, stopień, rok  Ekonomia, studia stacjonarne II stopnia, II rok  

Metody realizacji i weryfikacji 
efektów uczenia się 
dostosowane do zdalnej formy 
nauczania 

1. Dopuszcza się realizację zajęć w formie zdalnej, z 
wykorzystaniem rekomendowanych przez Uniwersytet 
metod i technik kształcenia na odległość – platformę 
elearningową Moodle, narzędzi Microsoft Office365 (w 
szczególności Teams, Forms, Word, Excel oraz poczty 
elektronicznej.   

2. W czasie realizacji zajęć w formie zdalnej 
prowadzone są zajęcia kontaktowe z wykorzystaniem 
aplikacji Teams. Wcześniej na platformie Moodle oraz 
Teams wysyłane są niezbędne materiały – prezentacje, 
wzory dokumentów, polecenia, zadania w celu 
zapoznania się przez studenta z ich treścią. W czasie 
rzeczywistym za pomocą komputera podłączonego z 
mikrofonem i kamerą połączonego z siecią internetową 
następuje połączenie z grupą studentów, a następnie 
prowadzone są zajęcia zgodnie z kartą przedmiotu oraz 
założonymi efektami uczenia się.   

3. Temas daje możliwość bezpośredniego i 
synchronicznego kontaktu między prowadzącym zajęcia a 
studentami.   

4. Studenci oraz prowadzący mają możliwość 
zadawania pytań, prosić o wyjaśnienia i prowadzić 
konsultacje.   

5. Na linii prowadzący – student prowadzona jest 
również komunikacja za pomocą wiadomości tekstowych 
– czat w czasie rzeczywistym jak i poza zajęciami.   

6. W celu weryfikacji efektów kształcenia 
prowadzący, który ma podgląd do listy uczestników 
zadaje pytania prosząc o odpowiedź wskazaną osobę.  



7. Weryfikacja efektów uczenia się, w czasie 
realizacji zajęć w formie zdalnej, oparta jest również na 
przeprowadzaniu kolokwiów w trakcie trwania zajęć oraz 
wykonywania poleceń i zadań, co umożliwia 
rekomendowana aplikacja Forms, będąca podobnie jak 
Teams jedną z aplikacji Office 365.  

8. Jednym z elementów oceny końcowej związany z 
potwierdzeniem zakładanych kompetencji społecznych, w 
czasie realizacji zajęć w formie zdalnej, jest 
weryfikowany poprzez zaangażowanie studenta w 
sumienność, terminowość, dokładność i ciągłość pracy 
oraz aktywność podczas synchronicznych zajęć. 
Sprawdzana jest również lista w celu potwierdzenia 
gotowości do zajęć.   
9. W okresie realizacji zajęć przy wykorzystaniu form 
kształcenia na odległość – maile, Moodle, Office 365 
przygotowywane są i dystrybuowane dodatkowe prace 
domowe zarówno obowiązkowe jak i dla chętnych osób, 
które chcą czas między zajęciami wykorzystać na 
podniesienie swoich przyszłych kompetencji zawodowych. 

Warunki zaliczenia zajęć 
dostosowane do zdalnej formy 
nauczania  

Warunki zaliczenia, w przypadku zaliczenia 
realizowanego w formie zdalnej,  pozostają bez zmian, z 
zastrzeżeniem zasad i form weryfikacji kompetencji 
opisanych wyżej.  

Informacje dodatkowe 
dotyczące realizacji przedmiotu 
w formie zdalnej   

  

  

  

  


